Písničky Hoboes žily (a dodnes žijí) vlastním životem a za ta léta docházelo v jejich textech k proměnám; nejen autorským, ale i interpretačním v ústech mnoha těch, kteří písničky bratří Ryvolů zpívali. Jejich písemná podoba v tomto bookletu je však autorizována a budiž tedy toto znění textů považováno za to správné.


HEJNO VRAN
(Wabi RivoIa)
 
Když nad pasekou vzlétne
Hejno vran. hejno vran, hejno vran
A léta pel už dávno vyprodán
Podzim se hlásí chladem jasných rán
V tom ránu prochází se sám a sám
Kdo městu dávno sbohem dal

A tak se toulá trávou spálenou
Neví jak rozloučit se s létem
Dívá se na krajinu vzdálenou
Které dal celý život svůj

Nad hlavou zakrouží ti
Hejno vran, hejno vran, hejno vran
A bílých hvězd je všude oceán
Přece si nepostavíš pod ně stan
Budeš spát pod širákem, jak tě znám
I když už podzim přichází

A tak se touláš trávou spálenou
Nevíš jak rozloučit se s létem
Díváš se na krajinu vzdálenou
Kterés dal celý život svůj
















POSLEDNÍ MÍLE
(Miki Ryvola)

Obloha bledne. nastává den
Pokrývku mlhy zvedá
Z ohrad se ženou stáda ven
Slunce jim spát nedá
Kamarád oheň zhasíná
Jitro je, táhnu dál
Na všechny strasti zapomínám
Vítr je s sebou vzal

Za zády sníh i pouště mám
S mračny mé kroky jdou
Stepí i lesem táhnu dál
Cestou dobrou i zlou
Stopy jdou do země vyvolené
Po létech vracím se v ní
Dnes moje nohy unavené
Jdou míli poslední

Spát doma zas jak prostý sen
S bráchou si hrát, den prozpívat
Do nocí v ohradách dřít
Bejt zedřenej, domov však mít
Vždyť jen po něm toužím
Jen o tom sním
Na své míli poslední

DÁLKA
(Wabi Ryvola)

Dálka tě v očích zabolí
Když vopustíš rodný údolí
Zašněruj svoji botu toulavou
Za pecí nemáš slunce nad hlavou

Vítr ti dálkou zavoní
Dálka tě v očích zabolí

Já v kapse jenom šátek mám
Naposled údolí zamávám
Nasadím svoji chůzi houpavou
Za vobzor zmizím se svou kytarou

Vítr ti dálkou zavoní
Dálka tě v očích zabolí

Znám vůni zaprášenejch dnů
Cesta vede dál až do mejch snů
Kde se stýká země s voblohou
Kam paďouři dojít nemohou

Vítr mi dálkou zavoní
dálka mě v očích zabolí
















MRTVEJ VLAK
(Miki Ryvola)

Znáš tu trať, co jezdit po ní je tak zrovna k zbláznění
V semaforu místo lampy svítěj kosti zkřížený
Pták tam zpívat zapomněl a vítr jenom v drátech zní
Jednou za rok touhle tratí zaduní vlak pohřební

Po koleji rezavý, tam kde jsou mosty zřícený
Bez páry a bez píšťaly kotle dávno studený
Nikdo lístky neprohlíží, s brzdou je to zrovna tak
S pavučinou místo kouře jede nocí mrtvej vlak

Mrtvej vlak, mrtvej vlak
Nedrží jízdní řád
Dálku máš přece rád
Nasedat
Neměj strach ve skalách
Zaduní mrtvej vlak
Chceš mít klid, máš ho mít
Už jede vlak

V životě jsi neměl prachy, zato jsi měl řádnej pech
Kamarádi pochcípali v sakra nízkejch tunelech
Že jsi zvostal sám a že jsi jenom hobo ubohej
Zasloužíš si za to všechno aspoň funus fajnovej

Jednou vlezeš pod vagón a budeš to mít hotový
Kam jsi tímhle vlakem vodjel, nikdo už se nedoví
Slunce tady nevychází, cesty zpátky nevedou
Ďábel veksl přehodí a stáhne šraňky za tebou
Mrtvej vlak, mrtvej vlak...

BEDNA VOD WHISKY
(Miki Ryvola)

Dneska už mi fóry ňák nejdou přes pysky
Stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky
Stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč
Tu kravatu, co nosím, mi navlík soudce lynč

Mít tak všechny bedny vod whisky vypitý
Postavil bych malej dům na louce ukrytý
Postavil bych malej dům a z vokna koukal ven
A chlastal bych tam s Billem a chlastal by tam Ben

Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil
Nechtěl běžet dokavád se whisky nenapil
Zatracená smůla zlá a zatracenej pech
Když kůň cucá whisku jak u potoka mech

Kdyby jsi se hochu jen porád nechtěl rvát
Nemusel jsi dneska na týhle bedně stát
Moh jsi někde v suchu tu svoji whisku pít
Nemusel jsi hochu na krku laso mít

Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává
Do krku mi zvostane jen dirka mrňavá
Jenom dirka mrňavá a k smrti jenom krok
Mám to smutnej konec - a whisky ani lok

Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká
Jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká
Do nebeskýho báru já sucho v krku mám
Tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám








VODJÍŽDÍM
(Wabi Ryvola)

Zas žloutne zem a stromy svlíkaj listí
Rána jsou kalný a slunce nezná stín
Blíží se den, kdy nejste si moc jistý
Až vlak zahouká, že nevodjedete s ním

Vlak nečeká na slunce zimomřivý
Šátek je bílej a holka nezná pláč
Pár drsnejch slov a všechno je hned jiný
Kouř z cigaret a je z tebe zase rváč

Rok chodí sám jak barvy v kalendáři
Má noci chladný a sem tam bílej den
Jak starej strom nosí počasí v tváři
Léto je pryč a jaro je za rohem

Vodjíždím a za sebou mám babí léto
Vodjíždím a barvy sbírám do vočí
Vodjíždím a vůbec nevím, k čemu je to
Vodjíždím a nikdo se nevotočí
Vodjíždím a nemám ani zdání
Co je tam, kam supí ten můj vlak
Vodjíždím a mám jediný přání
Vrátit se zas zpátky jak na jaře pták

BÁL V LAPÁKU
(Miki Ryvola)

Hej, řekni nám, mládenče, vodkud sem deš
Proč smutný máš voči a jak tráva schneš
Dyt' ty sem k nám patříš jak žádnej jinej
Jsou nás tu tři stovky každej nevinnej
Já předloni do Friska vagónem jel
A na střeše hezoučkej flíček jsem měl
Ten bremzák, co přišel, moc vošklivě řval
Tak drcnul jsem do něj a čert si ho vzal

Jó, vzala to voda a život de dál
dneska maj muklové v lapáku bál
Vzala to voda a život de dál
dneska maj muklové v lapáku bál

Já dostal jsem žízeň a whisky chtěl pít
a splet jsem si cestu a do banky vlít
leč v sejfu jsem nenašel kořalky hlt
Chudáček pokladník měl z toho smrt
Já vod mládí už jsem zapomnětlivej
Poslyšte, mládenci, příběh tklivej
Jak jsem měl posledně vošklivej pech
Když jsem mu zapomněl kudlu v zádech

Jó, vzala to voda…

Já farao jednou jsem v salónu hrál
A byl jsem dost špatnej, ten chlap se mi smál
A to neměl dělat, měl mizemej den
Von zvostal tam ležet a já pňšel sem
Já, věřte mi nebo ne, jsem nevinnej
Za všechno může můj ksicht zločinnej
Že kradu prej koně, to bídná je lež
Když běžet chceš se mnou, tak, koníčku, běž

Jó, vzala to voda...

Jó, láska je, mládenci, moc hezká věc
Jeden jen kejvne a hned spadne klec
Milovali jsme se pěknejch pár let
Pak jsem jí nasypal do kafe jed
Hej, řekni nám, mládenče, vodkuď sem deš
Proč smutny máš voči a jak tráva schneš
Dyť ty sem k nám patříš jak žádnej jinej
Jsou nás tu tři stovky, každej nevinnej

Jó, vzala to voda...






ŠŤASTNEJ TULÁK
(Wabi RyvoIa)

Tulák nedělá si vrásky, když mu ujel vlak
Lehne si na pražce a kouká se do voblak
Kolem choděj různý lidi, který nikdy neuvidí
Jak za mrakem pluje mrak a za tím mrakem pták

Pláň dokola svítí, slunce putuje dál
Tulák dobře se cítí, kdo by se dálky bál...

Pak se slunce nakloní a vítr zvedne prach
Červenej a vostrej jako bejvá na horách
Tam, co lidi šťastný jsou a nemusej se bát
Že jim někdo přijde říct, že nejsou akorát

Pláň dokola svítí…

Na horách je čistej vzduch a ke slunci je blíž
Na oblohu dosáhneš a hvězdy jsou tam níž
Lidi maj k sobě blízko, ptáci lítaj sakra nízko
Tohle tulák všechno ví, tak k horám zamíří

Pláň dokola svítí...


ROBINSON BLACK
(Miki Ryvola)

Vítejte do města k nám
Barák v něm léta už mám
Pohřební ústav má nejhezčí flek
Majitel Robinson Black
Mladej byl, život měl rád
Našli ho u cesty spát
Voči mu zatlačil, k modlitbě klek
Náš milej Robinson Black

Už kladiva tlučou pochod pohřební
Rakev už stloukaj a bubny ti zní
Mladej jsi hochu byl, kdo by to řek
Potkal tě Robinson Black

Pod brodem hluboká tůň
Smůlu měl, padnul mu kůň
První pak na břehu cylindr smek
Náhodou Robinson Black
Na cestu poslední šel
Laso kolem krku měl
Visel u rozcestí ani necek
Odříz ho Robinson Black

Nad pokrem vždycky se smál
Poslední hru nevyhrál
Ráno, když svítalo, derringer štěk
Eso měl Robinson Black
S vozem jel, kolem byl klid
Najednou pod kola slít
Po zádech potůček krve mu tek
Našel ho Robinson Black

Dobrou teď radu vám dám
Nechoďte do města k nám
Navždycky přejde vás sranda i vztek
Až si vás vypučí Black

Už kladiva tlučou…

MRTVEJ CHLAP
(Wabi Ryvola)

Můj chlap tady v hlíně tvrdě spí
Má podrážky vobě děravý
Leginy a šporny krvavý
Kdo ho střelil, to jen dábel ví
Naposled když u vohrady stál
Koutkem úst se na mě usmíval
Když vodjížděl, šátkem zamával
Mně nezbejvá, než ho hledat dál

To dávno vím, že můj chlap tu někde spí
A stepní vítr na mý slzy vodpoví
Že nebyl sám, kdo v botách tady pad
Šalvěj tu hořce voní
Dozněly kroky koní
A já se bojím, že můj chlap byl desperád

Mám na tváři prach a bílej šál
Vím, že se můj chlap smrti nebál
Musí tady v stepi někde bejt
Nemohl ho přece písek skrejt
A tak běžím dál a hrůzu mám
Že už svýho chlapa nepotkám
Nebyl zrovna něžnej, to je fakt
Byl to ale jedinej můj chlap

To dávno vím…

LÁKÁNÍ
(Wabi Ryvola / Jarmila Vrbová)

Kam bys teď v noci jel, usnulo stádo
Oheň zhas, měsíc už pouť svoji vzdal
Stejně sám nevíš, kam dojet chtěls ráno
Žádnej kůň stopu ti nezanechal

Lákání, lákání
Bláhový volání
Široko daleko
Žádnej chlap k sehnání...

Slanina na pánvi hladově syčí
Z kůží ti připravím bezpečnej kryt
Bejt sama na ranči, to se mi příčí
Můžem tu do rána o slunci snít

Lákání, lákání…

Až ráno před rančem první pták tíkne
Pojedeš dál k horám, snad jsi tam chtěl
Na krk ti uvážu svůj novej šátek
Abys na tuhle noc nezapomněl

Lákání, lákání…
















DLOUHÁ CESTA
(Wabi Ryvola)

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten flek
Čert ví, kdo mi to poradil, koupit si paperback
V tý knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám
Tak jsem se jednou rozhodnul, a to vám povídám:

Byla to dlouhá cesta a já byl stále sám
Vzdálená bílá města a poslední můj flám
A já nevěděl, zda se vrátit mám

Pak se kůň jednou zastavil a nechtěl dále jít
Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid
Pod tím stromem jsem zakopnul vo zlatý podloží
A tak jsem to všechno vykutal a jel na nádraží

Byla to dlouhá cesta...

Jedu v nákladním vagónu a mám poíádnej hlad
Prachy jsou všechny v talónu a kůň mi vedrem pad
Až přijdu zase do báru tu svoji whisku pít
Koupím si radši kytáru, abych zas neulít

Byla to dlouhá cesta…

DŮM SMUTNÝ VÍLY
(Miki Ryvola)

Ležím sám v těch vohradách
A končí den
Ležím sám jen s ránou zlou
Ležím dál v horečnejch tmách
Mám divnej sen
Z dálky smutnou píseň slyším najednou

Jdou. jdou mlhy bílý
Jdou. jdou nocí zlou
Znám dům smutný víly
Bloudím k němu cestou mlhavou
Vím, vím, že se blíží
Dům smutnej jako kříž
Už nemá šance žádný
Kdo bloudí v mlze zrádný
Moje smutná vílo, ty už dávno spíš

Rána zlá, krev ubejvá
A žízeň mám
Není cesta k vohradám
Už to vím, nic nezbejvá
Sám umírám
Smutná vílo. už tě nikdy nezlíbám...

Jdou. jdou mlhy bílý


POSLEDNÍ PÍSEŇ
(Any Time)
(Dizzy Gillespie / Miki Ryvola)
Poslední se píseň zpívá
Naposled kytara zní
Dnešní noc se, hochu, neusíná
Dnes nás hřeje oheň poslední

Každá loď má někde přístav
Každý sen probuzení
Svítání se blíží a voheň zhasíná
Nový den znamená loučení
PROKLATÁ FORDKA
(Wabi Ryvola)

To ráno před sebou mám na věčnej čas do konce žití
Měli jsme za sebou flám, byl skoro den. došlo nám pití
Nasedej do fordky, Jacku, máš toho dost
Předák tě vyrazí z fleku, bude mít zlost

Zapal si cigáro, Joe, Jackovi den ukáže cestu
Tak jsme čekali ve dvou na těch pár mil, co vedou k městu
Nesedej za volant, Jacku, dyť máme čas
Zůstaneš tuhej, na fleku, zlomíš si vaz

Jak slunce stoupalo výš, povídá Joe, musíme za ním
Asi se už ne,dovíš, proč si vzal pás ke střelnejm zbraním
Sedli jsme na koně, Jacku, a jeli ti vstříc
Měli jsme kousek do breku a ty už nic víc

Ležel jsi tichej a sám neměl jsi čas vytáhnout zbraně
To ráno před sebou mám, čas nevzal splín zvonící hraně
Tak ti Joe zatlačil voči, já vykopal hrob
Štěstí se jak karta točí a ty jsi byl trop

PANE BOŽE VOD TÝ LÁSKY
                    ZACHRAŇ NÁS
(Miki Ryvola)

Já šlapal jsem už dlouho a slunce jako pec
Mý břicho bylo prázdný, jó, zatracená věc
U cesty chajda stála a holka se tam smála
A prej abych šel dál - a bum a spadla klec

Že měla čemý voči, tak jsem tam zvostal stát
A že mě ráda měla, já ji měl taky rád
Byla to holka skvělá, jen jednu chybu měla
Že jenom kvůli ní jsem nesměl karty hrát

A byla celkem milá a dalo se s ní žít
Jen fajfku zahodila a zakázala klít
To vydržet se dalo, jen jediný mě štvalo
Že vod prvního dne jsem whisku nesměl pít

Jsem akorát tak starej, abych vám radu dal
Na ženskou jenom mrknout a honem mazat dál
Ten, kdo se drápkem chytne a hned do toho vlítne
To není žádnej chlap - čert aby ženský vzal!

Dlouhej vlas, outlej pas
Hubičky zas a zas
Pane bože, vod tý lásky zachraň nás
Ženská ti zlomí vaz
Utikej, dokud je čas
Každej chlap nám může k týhle písni
Zpívat druhej hlas...









KAROLÍNO, GOOD BYE
(Wabi Ryvola)

Karolína, good bye...
Krásná je zem Severní Karolína
Jako pasy bedemí Karolína
Obepínáš moje boky
Já tě hledal celý roky
Prašný cesy moje kroky
Vedly jenom za tebou
Karolína...
Karolína, good bye...

Tvoje dívčí jméno mít, Karolína
Nechtěl bych už jinam jít, Karolína
Jenže tvoje hvězda bledá
Tulákovi dospat nedá
Za nocí ho z mechu zvedá
Musí jít a hledat dál
Karolína...
Karolína, good bye...

Tak a mám tě akorát, Karolína
Ňákej čas jsem tě měl rád, Karolína
Teď mám ovšem starost jinou
A to jenom tvojí vinou
Všechny řeky někam plynou
Jenom já tu stojím sám
Karolína...
Karolína, good bye...

Tak, a mám tě právě dost, Karolína
Stejně jsem byl jenom host
Neměla jsi pro mě práci
Tak se tulák tase ztrácí
podívej, už letí ptáci
Já tu tase stojím sám
Karolína...
Karolína, good bye...

BABÍ LÉTO
(Never Say Cood Bye)
(traditional / Jarmila Vrbová)

Den už sklopil oči, tráva klímá
Potok moje slzy přidal k svým
Vlak už odjel. čemej stín mi kývá
0 svý lásce říct ti neumím

Tak se vrať, dál mi vlasy hlaď a zpívej
Hvězdu z nebe sundej ze všech největší
Kytky usínaj, tak jejich spánek hlídej
A ústa má se ráda odvděčí

Babí léto prosím o pár vláken
Mechem utkám sametovou síť
Ptám se křídel šedobokejch kachen
Ať mi řeknou. kdy chceš kolem jít

Tak se vrať, cestou smutek ztrať, co pálí
Jako v očích kouř, jak v srdci ostruh pár
Zahnat stín a s ním i mlhu, v níž jsme stáli
Pomůže ti našich dlaní žár

Lesním včelám vezmu med a do mraků
Sladkejch slůvek pár ti zabalím,
Přidám vzlyk po peří zlatejch ptáků
K tvýmu srdci poštu vypravím

Ujet nech ten vlak a můžem pak tu zůstat
Počkat na rosu a hned bude co pít
Jíst se očima a do paží si vrůstat
Nemůžeš mi jen tak odejít...









POLEDNÍ ZEM
(Miki Ryvola)

Noc voní zemí, měsíc skrývá tvář
Usínám, dobře je mi, otevírám snář
A hledám sen, co vrátí, než se rozední
V nejšťastnější zemi polední

Dusot tam hřmí divokejch koní
Sedlo žádnej z nich nepoznal
Ta moje zem šafránem voní
Bezstarostnejch lidí je to ráj

Zlý probuzení do šedivejch dnů
V životě všechno není jako v říši snů
Však s večerem oheň hoří, banjo tiše zní
Zas se vracím v zemi polední

Dusot tam hřmí…

MAKE LOVE COSA NOSTRA
(Wabi Ryvola)

Ze starejch časáků a fotek zažloutlejch
Šklebí se chlap, co už se dávno poldům zdejch
Gangster má na kahánku, když kouří marijánku
Miluje Paula Anku, je velkej lump
Tuctovej ksicht, a přece je to velkej šéf
Na Pátý avenue se třese každej sejf
Nádobí vycíděný, heroin a krásný ženy
Dolary upocený nejsou náš džob

Jedeme přepadnout velikánskou banku
Ve vokýnku kulomet a dvě stě litrů v tanku

Ukradneme mraky dolarů
Sejdeme se večer u báru
A tam je prochlastáme
Zastřelíme poldu, co tu banku chrání
Naší velký loupeži už nikdo nezabrání
Soustředíme všechno úsilí
Poldové už sháněj posily
A my je zastřelíme do břicha

Nacpeme kolťáky do pouzder podpažních
Namažem mechanismus zbraní trofejních
Naskáčem do chrysleru, kašleme na aféru
Rozdělíme si sféru vodkuď až kam
Bezdýmej prach a prvotřídní auťáky
Falešný dolary a whisky hekťáky
Mafie naše máma decentně hejbe s náma
You Are My Sugar Baby Make Love Get Back!

Jedeme přepadnout velikánskou banku
Ve vokýnku kulomet a dvě stě litrů v tanku
Ukradneme mraky dolarů
Sejdeme se večer u báru
A tam je prochlastáme
Zastřelíme poldu, co tu banku chrání
Naší velký loupeži už nikdo nezabrání
Soustředíme všechno úsilí
Poldové už sháněj posily
A my je zastřelíme do břicha - sekerou!



ZEMĚ TŘÍ SLUNCÍ
(Miki Ryvola)

Až jednou hejna mejch podivnejch ptáků
Vrátí se v podzimní větmej den
Zahlídnu za hradbou dešťovejch mraků
Jak na mě kejvá můj bláznivej sen
Až jednou poznám, že sen se mi vrací
A bude jasný, že zůstal jsem sám
Já přijdu za vámi, bláznivý ptáci
Já přijdu za vámi jedno je kam

Nad obzorem trojice sluncí září
Volají hejna dál nad vodou
Do smrti snad už se mi nepodaří
Dojít tam, kam cesty nevedou

Slepeckou hůl v ruce mám nataženou
Majáků slunečních hledám zář
Svítí tmou pro duši unavenou
Svítí tmou pro každou smutnou tvář
Zas vrací se hejna mejch divnejch ptáků
Jako strom opadal kalendář

Až jednou ptáci mi přinesou psaní
Na cestu s nima že musím se dát
Zavřu a půjdu bez dlouhýho ptaní
Odejdu s nima a odejdu rád

ZLATÝ KLÍČ
(Táborový oheň)
(Wabi Ryvola)

Modry' dým už korunami stromů
Stoupá, letí ke hvězdám
Praská dřevo do kytary tónů
Oheň zpívá nám
Hoří jasně oheň křišťálový
Lesem smůla zavoní
Mluví s námi důvěrnými slovy
Píseň krásných dní

Mládí s jiskrama odlétá
Hoří oheň kamarád
Jednou až uplynou léta
Každý bude vzpomínat

Padá do údolí mlha bílá
Měsíc dávno už šel spát
Tmavé noci bránu otevírá
Oheň kamarád
Padá do údolí mlha bílá
Měsíc kouzelný je míč
Tmavé noci bránu otevírá
Starej Zlatej klíč...
















TO MI POVIDEJ
(Wabi Ryvola)

V poslední době sem porád smutnej
Já ti nevim, čím to může bejt
Ne že by byl život nějak nutnej
Ale co mě nutí každej den se zlejt
To mi povidej, to mi povidej
To mi povidej, to mi povidej

Nechce se mi chodit mezi lidi
Smutný sou a táhne vod nich chlad
Snad to na mně každej člověk vidí
Že sem sakra zasmušilej pták
To mi povidej, to mi povidej
To mi povidej, to mi povidej

Na světě je spousta hezkejch holek
Bez nich by byl život jako troud
Ted mi ale puta vzala vdolek
Už sem zkrátka zrezivělej bloud
To mi povidej, to mi povidej
To mi povidej, to mi povidej

Jestlipak se ještě někdy stane
Abych šťastnej byl a celej den
Jestli tahle bída nepřestane
Skončím asi jako Slaboch Ben
To mi povidej, to mi povidej
To mi povidej, to mi povidej

KLEKÁNÍ
(Miki Ryvola)

Von vysokej byl akorát
Allan se menoval
A ženskejch, těch se nechtěl bát
A překrásně se smál
Měl voči modrý po nebi
A úsměv křídovej
Pak zmizel, aniž slovo řek
V tom nebyl férovej

Když vostruh klekání
Mně večer vyzvání
Z dálky slyším jeho volání...

Už dávno nejsem veselá
A vrásčitou mám tvář
Jsem dočista už vomšelá
Jak starej kalendář
Jen voči modrý po nebi
Můj bože, ty mi dej
Můj Allan jednou vrátí se
Byl přece férovej

Když vostruh klekání...
















HOBO
(Wabi Ryvola)

Já nechci bejt sám, když koleje duní
A temná noc do dáli ubíhá
Co z toho ksakru mám, že znám plno vůní
Dalekejch cest pohledy v očích mám
Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu
Jenom se mrknout za nejbližší strouhu
Já často šněroval svý toulavý boty
Musí to bejt - můj vlak má zelenou

Tmou nákladní vlak těžce duní
V mejch uších jenom vítr šumí
Kraj kolem trati spí, jen mašinfíra bdí
Má ruku na rychlostní páce
Má topič plný ruce práce
Já si na nápravě zpívám
Píseň, v který vlaky hřmí

Když vagony hřmí a brzdař tě honí
Necejtíš chlad, nohy tě nezebou
Jen běžíš po střeše a chtěl bys bejt pod ní
Píšiala řve a tunel před tebou
Tak co z toho mám, že znám celý Státy
Když nesmím na voči vlastního táty
Když stromy rozkvetou, já stojím na trati
Musí to bejt - můj vlak má zelenou

Tmou nákladní vlak těžce duní...

Můj osobní vůz je vagon s vepřovým
Můj rodnej dům je bouda brzdaře
Kde nechal jsem squaw, to vám už nepovím
Snad ve Frisku, tam jsem byl na jaře
Tak co z toho mám, pořád se jen toulat
V špinavý ruce pár centů žmoulat
Jednou se netrefím a budou mě sbírat
Musí to bejt - můj vlak má zelenou

Tmou nákladní vlak těžce duní...

TO ZATRACENÝ VEDRO
(Wabi Ryvola / Miki Ryvola)

Já zapomněl už dávno, co je to boty zout
A už si ani nemůžu vzteky odplivnout
Docela jsem zapomněl, kam chtěl jsem vlastně jít
Šlapu dál a nezbejvá
rež klít, než klít, než klít

Šílený slunce nad obzorem divný čáry maluje
Z trávy se práší, sůl jako bičem kůži ze zad stahuje
To zatracený vedro, to zatraceny vedro
Ten rudej ďábel se z mý žízně zatraceně raduje

Jen v prachu tichý kroky a místo vody prach
Ta cesta nikde nekončí, já začínám mít strach
Že někde tečou řeky. už mi zbejvá jenom snít
Plavat s hubou dokořán
A pít a pít a pít

Šílený slunce...

Táhnu vedrem do ticha a nikde ani stín
Sem v tomhle kraji jedinej, kdo žije, co já vím
Už sup se snáší pomalu a slyším zvony znít
Lezu dál a zbejvá jen
Umřít, umřít, umřít...

Šílený slunce...










SOCHÁM BREČÍ
DÉŠŤ NA OBOČÍ
(Wabi Ryvola)

Modrý podzimní dny se krátí
Listí spadaný trávu zlatí
Chytám do rukou pápěří
Smutnej zaleh čas do opratí
A já stojím líně u dveří

Čekám, až se můj smutek ztratí
Smekám před každou dlouhou tratí
Zatím nevím, kterou přijet mám
Jednou, až se k nám slunce vrátí
Možná modrým ránem zavolám

Nedejchej, slunce mává zlatou nití
Pospíchej, dokud září nad hlavou
Zavolej kamarády, oheň svítí
Zpívá vítr píseň sněhovou

Sochám brečí déšť na obočí
Řekám nikdo proud neotočí
Cestám domů jít chce se snad
Holkám padají slzy z očí
Nevím, kterou má rád listopad

Spěchám ulicí starejch stromů
Ptákům závidím, že jdou domů
Listí barevný potkávám
Tichou hudbu hrát není komu
Podzim na svý stráni chce bejt sám

Nedejchej...

SMUTNÁ BEDLA
JEDLÁ
(Miki Ryvola)

V mlhavém ranním oparu
Kdosi bmkal na kytaru
Neznámý hráč v té mlze byl
Zoufalou píseň v kytaru ryl

V mlhavém ranním oparu
Hrál jsem mu kytáru do páru
Podívnou píseň, až smutek mě jal
Už jsem se málem v té mlze bál

Potom, když se mlha zvedla
Zírám skoro bez dechu
Uplakaná bedla jedlá
Tiše vzlyká do mechu
V tomhle divným lese že prej
Mají zlýho hraboše
Včera večer sadisticky
Ohryzal jí kámoše...

V mlhavým ranním oparu
Zpíval jsem bedli vo jaru
Slzy jí voschly a les se zas smál
Záslužnej pocit v srdci mě hřál...















SEN
(Wabi Ryvola / Jarka Vrbová)

Zas tě vidím, jak jsi přijel k nám
Ještě z toho úžas v očích mám
Čemej stetson, vestu koženou
Prej až z jara stáda poženou
Přijdeš pro mě na kovbojskej bál
Obavám mejm bíle si se smál
Starým šátkem třikrát zamával
Prach tě schoval, já tě čekám dál

To dávno vím, že tě vítr vrátí k nám
Vždť tě, hochu, přece už pár tejdnů znám
Pak nám housle budou svatební lauf hrát .
A žádný kroky koní
Mý štěstí nedohoní
A bez tebe svý stáda budou hoši hnát

Každý ráno chodila jsem stát
Před vohradu z tmavejch čemejrh klád
Oči dlaněma si přikrejvat
V ústrety už z dálky zakejvat

Včera večír přivezli tě k nám
Šalvějí tvý rány přikrejvám
Kříž už stlouká starej Jimmi Bell
Co nám na tý svatbě zahrát chtěl

To dávno vím, žes byl něžný touhy skrýš
Když hned po návratu v náruči mi spíš
Nikdo nevzbudí tě, nemusíš se bát
Do tvýho usínání
Šeptají větru hrany
A bez tebe svý stáda budou hoši hnát...


MUŽÍČEK
(Miki Ryvola)

Je to skoro k zbláznění
Příběh k neuvěření
Že jsem včera potkal zjevení
V noci, už jsem skoro spal
Mužíček u ohně stál
Zničehožnic přísně povídal:

Oheň v lese, to prej že se
Se zákonem těžko snese
Načež konev těžkou zved
A oheň uhasil mi hned...

Potom - když už chtěl jít dál
Co je zač mi povídal:
Zakletej hasičů generál
Furt mi vrtá palicí,
Tenhle mužík hasicí,
Jak tam večer u ohně tak zasmušile stál
S velikánskou konví kropicí...




















ČEKÁNÍ
(Wabi Ryvola)

Dávno už nečekám
Že přijde pošťák k nám
Stejně to dlouho vím
Já to vím
Že dopis, kterej's psal
Poštou jsi neposlal
Vítr ten řek' mi víc
Nežli ty polovic

Vím, že to těžký máš
Měsíce počítáš
Já tady čekám dál
Čekám dál
Vím, že to není med
Na krku mít pět let
Snad proto nespěcháš
Abys mi zprávu dal

Neboj se, čekám dál
Vítr mý slzy svál
Jak čekám u dveří
U dveří
Tou cestou přijdeš zpět
Až uplyne pět let
Chlapa, kterej tě prásk
Dostaneš - na to vem jed

Já teď už vrásky mám
Snad se tě nedočkám
Tak pojď a přijď už k nám
Ráda tě mám
Ráda tě mám
Ráda tě mám...

BÍLÁ, BÍLÁ
(Wabi RyvoIa)

Až se sejdem znovu pod stromy
V hebké trávě
Slunce všechny mraky rozlomí
Vánkem hravě
Věz, že musí tráva hebká být
Vláním vůní
Nesmí tě však vůbec překvapit
Léto u všech lesních tůní

Tu chvíli tu mít
Kdy vítr mraky honí
A seno kolem voní
Závratnou vůní
Tu chvíli tu mít
Kdy všichni jsme zas spolu
A slunce klesá dolů
Oheň se k hvězdám vznes

Dál zas půjde slunce oblohou
Čistou modrou
Vlaštovky se slétnou nad vodou
Čistou modrou
Zas na slunci zhnědne tvoje líc
Bílá, bílá
A na co se těšíš víc a víc
Dálka druhý den ti smývá

Tu chvíli tu mít...











BLACKY JOE
(Wabi Ryvola)

Jo hej, co je Sahara proti mý strašný žízni
Vím, že slunce zapadá, za sebou mám smečku psů
Slyším, jak šerif nadává, z okresu má eldorádo
Jo hej, co ho to napadá, že bych já se chytit dal

Chytili ho u koní
Těžko ho teď někdo dohoní
Před sebou má mustangů stádo
Jupi jou a do Mexika krok

Jo hej, i když se nevrátím, v srdci mám Arizonu
Svou lásku neztratím ani tam u Rio Grande
Good bye, rodné USA, řeko má Colorado
Jo hej, šerife, nezoufej. teď už mám do Mexika krok

Chytili ho u koní
Těžko ho teď někdo dohoní
Před sebou má mustangů stádo
Jupi jou a do Mexika krok

Poznali, že chybili
V baru že nepřibili
Zatykač na jeho jméno
Jupi jou. ať žije Blacky Joe

OHRADA
(Wabi Ryvola)

Ohrada se táhne krajem bůhví kam
Mý stádo už nechce dále jít
Žízním a v láhvi jenom doušek mám
Nevim, co budu zejtra pít
Slunce žár k šílenství už mě dohání
Čert aby vzal tu zatracenou pláň
Jen vítr zná mý osamělý volání
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň

Kolem oblaka prachu a já touhu jedinou mám
Domů
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň

Ohrada se táhne krajem bůhví kam
A kovboj, ten může jenom snít
Proč plání na koni jezdím sem a tam
Když vedrem nemůžu ani klít
Slunce žár k šílenství už mě dohání
Čert aby vzal tu zatracenou pláň
Jen vítr zná mý osamělý volání
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň
Zpívám si o stínu, kterej by byl jako dlaň

Kolem oblaka prachu...













POZDNÍ JARO
(Wabi Ryvola)

Hučí, vítr hučí
Letí krajem sníh
Jarem už kytky pučí
Nezní ještě náš smích
V údolí, kde kemp náš leží
Sněží jen bílý sníh
Sténá v pahýlech stromů
Vítr, který měl už domů jít

Hučí. vítr hučí
Letí krajem sníh
Jarem kytary zvučí
Zazní opět náš smích
V údolí, kde kemp náš leží
Sněží jen bílý sníh
Sténá v korunách stromů
Vítr, který splet si s jarem sníh

ZVĚDAVÝ BLUES
(Miki Ryvola)

Sme divný ptáci, co si dělaj starost
A zvědavý blues chceme dneska hrát
My zpíváme tak, jak nám zobák narost
A otázky nám v noci nedaj spát

Tak třeba: koho vlastně představuje představitel?
A čípak pravdu zastávaj naši zastánci?
A jak a na co myslí takzvanej myslitel
Když sestavuje vospalejch roků bilanci?
A co je hnutí, který přestalo se hejbat?
A jestlipak z vás někdo vůbec tohle tuší
Proč lidi místo pravdy učej se jen kejvat?
A kejvaj, i když jim nalejou vosk do uší?
Sme divný ptáci, co si dělaj starost.
A zvědavý blues chceme dneska hrát
My zpíváme tak, jak nám zobák narost
A otázky nám v noci nedaj spát

Proč posádka se za svou loď už létá stydí?
Krok dopředu, dva zpátky, hlavně neodbočit
Proč čistit chlív, co všude kolem viděj lidi?
Je přece jednodušší vyměnit všem oči
Proč ke knize už dávno potvrzený štemplem
Teď už se malujou jen smutný ilustrace?
Proč, když nedržíš hubu pod kdejakým lemplem
Máš svobodnej a rychlej výběr nový štace?

Sme divný ptáci...

Proč lidi slušnost za poslušnost vyměnili?
Proč doma připadáš si jak nevítanej host?
Proč mám nezdravej pocit právě v týhle chvíli
Když klasik říká nám, že zdravá je zvědavost?
Tak co si budem dělat eště nový vrásky
Když z toho blues je každej z nás už utahanej
Čas odpoví nám třeba na všechny otázky
Až jednou dítě zavolá - ten král je nahej

Sme divný ptáci...

Tak co si budem dělat eště nový vrásky
Když z toho blues je každej z nás už utahanej
Čas odpoví nám třeba na všechny otázky
Až jednou dítě zavolá - ten král je nahej






QUIEN SABE
(Wabi Ryvola)

Kdo ví, proč se vracím z toulek sám
Kdo ví, proč v srdci prázdnej pocit mám
Quien sabe, kde zůstal dům
Dřevěnej dům, v tom domě krb,
Quien sabe, Quien sabe

Kdo ví. kde je země, kterou znám
Kdo ví, proč se vracím nepoznán
Quien sabe, kde je láska, kde je dům
Kde mě čeká kamarád
Quien sabe, Quien sabe

Kdo ví, proč mi zůstal jenom pláč
Kdo ví, kdo mi poví, co jsem zač
Quien sabe, kde je tulák, kterej má
Prázdnou náruč, prázdnou tvář
Quien sabe, Quien sabe

Kdo ví, kde je Mekka všech mejch cest
Kdo ví, kdy se vrátím z cizích měst
Quien sabe, kde je hrobník, kterej má
Pro mě rakev cedrovou
Quien sabe, Quien sabe
Quien sabe

MODŘINY A ŠRÁMY
(Miki Ryvola)

Písničky umíme jak loďky skládat
Natáhnem struny ze zrzavejch lan
Můžete cestou nám na pozdrav mávat
Pádlujem trsátkem do dávnejch rán
Na řece času a danajskejch darů
Přemůžem línej a šedivej proud
V peřejích slibů a iluzí cárů
Nazpátek budeme s nadějí plout

Zpátky se vracíme po řece klukovskejch prámů
Do cíle zbejvá už jedinej den
Plujeme s nákladem modřin a šrámů
Kormidlem otáčí kapitán Sen

Nad ohněm pohledu neuhnou oči
Ubyde mamejch a zbytečnejch slov
Slunce, ten bláznivej nebeskej kočí
Nad vodou změní se v tekutej kov
Z totemu zbyl aspoň oharek malej
Písničku beze slov budeme hrát
Z pramínku pod skálou na zdraví nalej
Bude nám chutnat, než půjdeme spát

Zpátky se vracíme...

I když nám někdo už útratu sečet
Pelyňku talíř a chleba a sůl
Ještě se umíme chechtat a brečet
Nezbylo na dýško, jen holej stůl
Voláme plavce, co příběhy znali
Po řece času se vracíme zpět
Ze zátok, kde jsme svý písničky psali
Vyplouvá loďka do klukovskejch let...

Zpátky se vracíme...




NOC KRÁLOVNY KRISTINY
(Miki Ryvola)

Ty, co svou věčnou samotu slzama zapíjíš
Je málo lásky na světě a žebrat neumíš
Ty patříš k nim, co tuhle noc na pouť se vydají
Je jejich noc, těch lidí noc, co lásku hledají
Až večer padne do polí, zaslechnou zvonu hlas
Je bílá tma a bílá zem a divnej, divnej čas
Jen vítr houfu poutníků na cestu vyhrává
Tu noc královna Kristina svý děti svolává

Zvon už volá, sníh lampu zhasíná
Z dálky volá královna Kristina

Tak táhnou kolem mýho domu slepí poutníci
Jdou do tmy kolem mýho domu bílou vánicí
Jdou za štěstím a za láskou, jak zvony v dálce zvou
A vítr jejich stopy kryje dekou mrazivou
Pak tma se bleskem roztrhne a vítr půjde spát
Uvidí zámek ledovej nad oblakama stát
V tý chvíi první z poutníků uslyší z nebe smích
Ted leží tiše u cesty a v očích mají sníh

Zvon už volá...

Noc kouzel, plná zázraků se k ránu naklání
Už došli tam, kam lákalo je zvonů volání
Jak z hloubi domu navečer, když dítě usíná
Směje se tiše, tichounce královna Kristina
Šla kolem mýho domu řada slepejch poutníků
Snad před rokem, snad před chvílí jsem vzala za kliku
Je noc královny Kristiny, už slyším zvony znít
Volá královna Kristina - já taky musím jít...

Zvon už volá...


DRÁTĚNÝ OHRADY
(Miki Ryvola)

Jen bůh ví, co jim táhne hlavou
Klukům v zemích vzdálenejch
Kouř dávnejch ohňů nad Sázavou
Na ně vůní mládí dejch
Toulaví jsou ptáci, toulaví
Ztrácejí se ze svejch hnízd
A kolem ohňů nad Sázavou
Přibejvá nám prázdnejch míst

To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá
Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty jinak přečtený
Kclyž v noci telegraf babího léta svoje písně pro tuláky zpívá
Přeletí všechny hranice a ploty rezavý, ohrady drátěný

Ten, kdo chce najít, musí ztratit
Musí hledat, kdo chce znát
Jenom ten, kdo se nesmí vrátit
Myslí denně na návrat
Drátěný ohrady, drátěný
Lidi dělí od lidí
Když vracejí se domů ptáci
Kluci tajně závidí

To jenom na mapách...

Dál všichni tlačíme svý káry
Někdo málo a někdo víc
A každej ze svý strany čáry
Koukáme se na měsíc
Zelenej zvon lesů, zelenej
Jednou řečí zazvoní
Pod jednou oblohou se sejdem
Jeden oheň zavoní

To jenom na mapách...
KAMARÁD
(Wabi Ryvola)

Kdo v očích blankyt modrých dálek má
A drží srdce na dlani
Kdo rozbít kemp jen pod širákem zná
A neví, co je váhání
Ten bez řečí ti podá svoji ruku
Vždy k pevnému stisku připravenou
Ten řečí svou ti bude vyprávět
Co je to dálek volání

Kdo viděl nad hlavou jen hvězdy plát
A svítit ohně v údolí
Kdo slyšel prudké letní bouře řvát
Ten ví, že dlouhá cesta nebolí
Pro nás je silnej blizzard sladká hudba
A čemý mraky výzvou k zápasu
Do očí když ti začne šlehat déšť
Na svět se smát a zazpívat ti dovolí

Kdo zahrát na kytary struny zná
A písně jeho zpíváš rád
Kdo ve svý uzdě vždy jen radost má
A umí krásně toulat se a hrát
Kdo na zádech si nosí svoji volnost
Ze spacáku a nože složenou
Ten v sobě všechnu lesní moudrost má
To je tvůj dobrý kamarád...

VOLÁNÍ
(Wabi Ryvola)

Dlouhá neznámá
Bílá cesta má
Stoupá z ohně dým
Dlouhý je můj stín

Bílých mraků lem se rozhořívá
Létem voní zem a už se stmívá
Je stále blíž kraj lesa v dálce na obzoru
Slunce je níž a už jde spát tam za tu horu

Tak co si budem Ihát
Že budem spát
Celou noc budem hrát
Na kytary hrát

Dřív než táborák u lesa shoří
Spí už každej mrak ve hvězdným moři
Měsíce zář se prodírá větvemi stromů
Kytary zní a nám se vůbec nechce domů

Tak co si budem Ihát
Že budem spát
Celou noc budem hrát
Na kytary hrát

Dlouhá neznámá
Bílá cesta má...



   Song abonenta Jihozápadní dráhy 
   (Wabi Ryvola/Jarka Vrbová)
 
   Už jako holka malá, vlakům jsem mávávala
   a hádala, kdy za les dojedou, kam koleje mě jednou zavedou.
   
   Máma se tomu smála, už vím, jak moc se bála,
   že náturu nemám zvlášť měkkou, tak jezdím stejnou štrekou.
   Já v duchu vlaku křídla přidávám, když vodjíždím, tak nikdy nemávám.
   
   Kdo ví, jestli na mě někdo čeká ztracenej na pustým peronu,
   kamarád vlak ze sna tiše heká a mně sou těsný dveře vagónu,
   můj vlak směrem jihozápad spěchá, tenhle expres už je poslední,
   jiskra v dlani teplo nezanechá a měsíc je na straně polední,
   jedu za tebou.
   
   Znám vůni prachu a mostů, begónie všech přednostů i semaforů,
   vostražitý kleště a průvodčí, že přijde v Planý eště.
   
   Vím, kde vlak tempo zpomalí, vím, kde se s vekslem pozdraví,
   mý příjezdy i smutný návraty jsou jak saze u trati navátý.
   Já v duchu vlaku křídla přidávám, když vodjíždím, tak nikdy nemávám.
   
   Světla, co září na trati, majákem jsou mejch závratí,
   mě rachot kol do snění ponoří, když nad krajinou jiskry zahoří.
   
   Čtu ze staničních návěstí svý štěstí i svý neštěstí,
   s večerkou parní píšťaly už mužský všechny kytky rozdali.
   Já v duchu vlaku křídla přidávám, když vodjíždím, tak nikdy nemávám.

Tunel jménem čas
(Wabi Ryvola)
 
Těch strašnejch vlaků, co se ženou kolejí tvejch snů
těch asi už se nezbavíš do posledních dnů
a hvězdy žhavejch uhlíků ti nikdy nedaj spát,
tvá dráha míří k tunelu a tunel ten má hlad.
 
Už tolikrát ses mašinfíry zkusil na to ptát,
kdo nechal roky nejhezčí do vozů nakládat.
Proč vlaky co si každou noc pod voknem laděj hlas,
polyká díra kamenná - tunel jménem čas.
 
Co všechno vlaky vodvezli to jenom pánbůh ví,
tvý starý lásky, mladej hlas a slova bláhový.
A po kolejích zmizela a spadla za ní klec,
co bez tebe žít nechtěla a žila nakonec.
 
A zvonky nočních nádraží a vítr na tratích
a honky - tonky piáno a uplakanej smích.
A písničky a šťastný míle na tuláckej pas
už spolkla díra kamenná - tunel jménem čas.
 
Než poslední vlak odjede a to už bude zlý,
tak ňákej minér šikovnej ten tunel zavalí.
A veksl splátky přehodí v tý chvíly akorát,
i kapela se probudí a začne zase hrát.
 
Vlak v nula nula dvacet pět bude ten poslední,
minér svou práci nestačí dřív než se rozední,
ten konec moh bejt veselej, jen nemít tenhle kaz,
tu černou díru kamennou, tunel jménem čas.
 




A komu to nestačí : http://www.boko.cz/wabi





KAMARÁD LES
(Wabi Ryvola)

Kolikrát se z lesa vrátím
Tolikrát se ženu zpět
Doma do kytary mlátím
Vzteky, že to nejde hned
Do lesů se rád pak vracím
V hlavě jenom stromy mám
V lese všechny smutky zanechám

Mám lesy rád, jsou to mí kamarádi
Sosny mě svádí, abych šel s nima spát
Mám trávu rád, když ji slunce ráno hladí
Mně to nevadí, že rosu v botách mám

Když se balím do spacáku
Nad hlavou jen hvězdy mám
Pletu se do práce ptákům
Rád si s nimi zazpívám
Píseň vo tej Zuzalíně
Jak k ní sjíždím v údolí
I come from Alabama with my banjo on my knee

Mám lesy rád...


